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Stichting Swamikrouna 
Laan van Echternach 27 
5131 CB Alphen (NB) 
 
Tel: 06-22436202 (Wim Pijnacker, secretaris) 
www.stichting-swamikrouna.nl 
info@stichting-swamikrouna.nl 
 
Kamer van Koophandel: 54147212 
Fiscaal nummer: 851190522 
Rekeningnummer: NL75RABO 01 4115 3105 
Stichting Swamikrouna is aangemerkt als  
Algemeen Nut Beogende instelling. 
 
1. Stichting Swamikrouna en haar counterpart 
1.1 Bestuur 
VoorzitterHarrie Nuijten(sinds eind 2011) 
PenningmeesterDirk-Jan Huijben(sinds eind 2011) 
SecretarisWim Pijnacker(sinds eind 2011) 
BestuurslidJosé Assing-de Laat(sinds eind 2011) 
Bestuurslid Harrie van Beek(sinds eind 2014) 
 
1.2 Doelstelling en visie  
De stichting Swamikrouna stelt zich ten doel een klein hospitaal te realiseren in Swamikrouna, gemeente Kandi in 
Benin, Afrika, met alle technische en medische voorzieningen die daarvoor nodig zijn en in samenwerking met de 
lokale bestuurders van overheden, inwoners en het ziekenhuis van Kandi. 
Het bestuur van de stichting werkt vanuit de visie en de opvatting dat hulp aan noodlijdende gebieden onder andere in 
Benin, Afrika, niet alleen met geld en inzameling daarvan geholpen is, maar dat het realiseren van een voorziening 
voor gezondheidszorg op locatie in eigen beheer de beste investering van een hulpaanbod is. Kennis hebbend van de 
armoede en het gebrek aan adequate zorg ter plaatse voelt de stichting een morele verantwoordelijkheid voor het 
realiseren van de doelstelling. 
 
1.3 Partnerorganisatie Luangba Thon 
Het bestuur van Stichting Swamikrouna werkt samen met NGO Luangba Thon. Deze NGO is  op 10 januari 2012 
officieus opgericht. De bestuursleden maken deel uit van het lokale bestuurlijke en sociale netwerk. In mei 2013 zijn 
de juridische stappen t.b.v. de oprichting afgerond en is de NGO officieel geregistreerd. 
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Het is de missie van Luangba Thon om: 
-Hygiëne en gezondheid te promoten; 
-Voedselzekerheid te promoten; 
-Scholing en alfabetisering uit te breiden.  
 
Adres: 
Siege Social: Kandi 
Quartier: Souamicrouna 
Maison: ASSOUMA ISSA 
BP: 274 
 
Telefoonnummer: 00229 97526645 
 
 
 
2. Voortgang in 2014 
 
Jaar van de waarheid 
2014 moest het jaar van de waarheid worden. Met Stichting Wilde Ganzen was een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten en nu was het aan ons als stichtingsbestuur om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. De aanvankelijke 
aanvraag bij Wilde Ganzen was eind 2013 naar beneden bijgesteld omdat de budgetten het bij deze organisatie niet 
toelieten om het project in zijn geheel te honoreren. 
Primair richtte ons projectplan zich nu op het realiseren van een basisvoorziening voor medische / verpleegkundige 
hulp en zorg voor zwangere vrouwen, bij bevallingen en de zorg voor moeder en kind. Het ziekenhuisje dient 
daarnaast uiteraard ook als een vorm van dependance van het ziekenhuis te Kandi die zich verantwoordelijk voelen 
en verklaard hebben voor de personele en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit ziekenhuisje. Hierdoor kunnen 
patiënten eerder en dichterbij huis de eerste hulp en zorg krijgen. Het ziekenhuisje heeft ook behoefte aan een 
watervoorziening ( put en toren), een verbrandingsoven en elektriciteitsvoorziening. Deze emolumenten vormen het 
project 2014 en vertaalden zich in een financieel plaatje van € 79.309,00. Mede omdat de regio rond de plaats van 
vestiging van de stichting Swamikrouna ontoereikend was om zo’n grote bijdrage te leveren aan ons project is 
besloten fondsen te gaan werven voor het vergaren van de nodige middelen. Ook ontbreekt het bij de stichting aan 
voldoende en adequate kennis op het gebied van fondsenwerving. Ter ondersteuning van die inzet werd een 
overeenkomst gesloten met bureau BIS ( Bureau Internationale Samenwerking ) in de persoon van mevrouw Martine 
Stoppelenburg. Hiertoe werd een projectplan opgesteld en ondertekend, waarna diverse fondsen werden 
aangeschreven met het verzoek een bijdrage toe te kennen.  
 
Fondsenwerving  
In het totaal werden in samenwerking met BIS 15 fondsen benaderd door middel van toezending van het projectplan, 
de ANBI verklaring,begroting en jaarverslag 2012/2013. Tot ons grote genoegen heeft een substantieel aantal 
fondsen bedragen toegezegd en inmiddels overgemaakt. Enkele fondsen hebben afwijzend beschikt vanwege het niet 
geheel binnen de doelstelling passen van ons project. Ook via individuele contacten werden twee particuliere fondsen 
benaderd, die ook beiden een bedrag hebben gestort voor ons project. Omdat met name in het begin van het jaar de 
fondsenwerving zo voorspoedig ging heeft de stichting zich gebogen over de vraag of nu ook de voorziening voor het 
medisch en verpleegkundig personeel in zicht kon komen. Kort voor de zomervakantie werd duidelijk dat het bedrag 
van € 79.309,00 meer dan gerealiseerd kon worden. Reden waarom de fondsen die nog geen reactie hadden 
gegeven op onze eerste aanvraag een aanvullend verzoek werd toegezonden om met ons het gehele project mogelijk 
te maken. In de loop van 2014 werd hierop van diverse fondsen ook positief bericht. Mede daardoor konden we de 
samenwerking met de Wilde Ganzen afronden en onze projecteigenaren in Swamikrouna laten starten met de bouw. 
 
Acties 
Naast fondsenwerving waren er in 2013 al acties geweest die mooie bedragen bij elkaar brachten. In 2014 werd er bij 
de Villa in Alphen een diner georganiseerd met als gastkok onze voorzitter, toen nog in zijn functie van burgemeester 
van Alphen-Chaam. Dit sponsordiner bracht de mooie som van € 2.400,00 op. In de aanloop naar acties werden er 
flyers en posters (ontwerpen en uitvoering gesponsord) gemaakt die onder andere bij diverse huisartsen en 
fysiotherapie praktijken verspreid werden. Ook de zes katholieke parochies maakten ruimte voor het verspreiden van 
posters en flyers. Op de jaarlijks terugkerende  markt in Alphen werd ook weer de Stichting Swamikrouna onder de 
aandacht van het publiek gebracht. Met publicaties in een regionaal weekblad “Ons Weekblad” werden de inwoners 
van de omliggende gemeenten op de hoogte gesteld van de voortgang van het project. In november 2014 nam onze 
voorzitter afscheid als burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam en bij deze gelegenheid heeft hij gevraagd 
geen cadeaus te geven maar bijdrages voor de stichting. Een geweldig succes met ruim € 5.600,00 aan opbrengst. In 
het verlengde daarvan mochten we ook een prachtige gift ontvangen van de congregatie Franciscanessen en van 
diverse particulieren. Kortom, inzet van een netwerk dat onze voorzitter in al die jaren heeft opgebouwd en nu zo 
succesvol door hem is benaderd. 
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Op locatie 
Niet alleen in Nederland gebeurde er van alles. Ook In Benin stond men niet stil. De eigenaar van de grond in 
Swamikrouna bevestigde formeel zwart op wit de om niet verstrekking van de grond aan het project. De gemeente 
Kandi gaf ook weer formeel haar toestemming en medewerking. Architect en aannemer werden gecontracteerd en 
zijn aan de slag gegaan. Stichting Luangba Thon toonde zich een goede en betrouwbare partner in het realiseren van 
het project en nam daar haar verantwoordelijkheid in.  Het ziekenhuis te Benin legde in een schriftelijk document vast 
zich verantwoordelijk te voelen voor de medische en verpleegkundige zorg in het ziekenhuisje. Delegatie van de 
NGO, directie van het ziekenhuis en de gemeente bezochten Nederland om met stichting Swamikrouna ook in fysieke 
zin overleg te plegen over de voortgang en uitvoering van het project.    
 
Van het bestuur 
Naast frequente vergaderingen door het jaar heen is met name de voorzitter veel in contact geweest met de 
vertegenwoordigers van de stichting ter plaatse, zowel in fysieke zin als per mail en telefoon. Voortgangsgesprekken 
met mevrouw Martine Stoppelenburg werden tijdens de reguliere bestuursvergaderingen gevoerd. Met 
vertegenwoordigers van de Brandweer en de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal werd er in het verslagjaar een 
container met goederen verscheept naar Kandi, waaronder een compleet uitgeruste brandweerwagen. Ter plaatse 
zijn vrijwilligers opgeleid om met deze wagen en materialen om te kunnen gaan. Het bestuur van de stichting heeft 
een nieuwe bestuurder mogen begroeten in de persoon van Harrie van Beek, die met name veel kennis inbrengt rond 
scholing en deskundigheidsbevordering. Het bestuur heeft te kennen gegeven om de stichting vooralsnog jaren in 
stand te houden teneinde de continuïteit van het ziekenhuis te kunnen volgen en daar waar nodig nog weer 
ondersteunend actief te kunnen zijn. Alle bestuursleden hebben dit verslagjaar afgezien van vergoedingen voor inzet 
en kosten en blijven dat ook komende jaren ook zo. 
 
En toen verder…………… 
Op 22 november 2014 legde Harrie Nuijten in een feestelijke sfeer de eerste steen. Met een gestage voortgang van 
de bouw waarbij veel, zeer veel handwerk door de lokale bevolking wordt geleverd, zal eind mei de officiële opening 
van het ziekenhuisje in Swamikrouna gerealiseerd kunnen worden. Intussen zoekt het stichtingbestuur nog naar 
gelden en middelen voor de inrichting en aankleding van het ziekenhuisje en de woonvoorziening, en voor de bouw 
van een paillot (droge en zonvrije wachtruimte). De kosten voor de laatste bedragen  10.000,-. Ook zoekt het bestuur 
nog naar middelen om de transportkosten te kunnen betalen en werkt zij samen met de Stichting Vraag en Aanbod 
Internationaal om goedkoop materialen bij elkaar te krijgen voor het facilitaire deel van het project.  
3. Financiële gegevens 
 
BALANS 
 
Activa31-12-201431-12-2013Passiva31-12-201431-12-2013 
       
Rabo Bedrijfsspaarrekening  €   54.500,00  €  18.224,96 Reserve €   20.474,48  €    2.490,51  
Rekening-Courant  €     1.979,44  €    2.249,52 Resultaat €   36.004,96  €  17.983,97  
       
  €   56.479,44  €  20.474,48   €   56.479,44  €  20.474,48  
 
VERLIES EN WINST REKENING 
 
Lasten20142013Baten20142013 
       
Vergoeding werkzaamheden  €    1.296,00 Rommelmarkt   
Kosten Kamer van Koophandel  Uitvaart  €    1.199,69  
Kosten website  €        39,93     
Kosten/rente Rekening-Courant €         21,61  €          1,29-Gemeente Bergambacht  €  16.000,00  
Advertentiekosten  Donaties €   96.543,07  €    2.093,96  
Kosten fondsenwerving €     5.535,75  Rente Bedrijfsspaarrekening €       168,10  €        24,96  
Overboeking Benin      
Overboeking Wilde Ganzen €   51.165,81      
Werkzaamheden architect €     3.915,00      
Diverse €         68,04      
       
Resultaat (naar balans) €   36.004,96  €  17.983,97     
       
  €   96.711,17  €  19.318,61   €   96.711,17  €  19.318,61  
 
   
Met dank aan  
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Het past om in dit overzicht van verlies en winst en balans ook de sponsoren te vernoemen die dit resultaat mogelijk 
hebben gemaakt. De vele niet met name te noemen gevers, waaronder enkelen op uitdrukkelijk verzoek anoniem 
wensen te blijven, hebben zeker substantieel bijgedragen aan het behalen van dit prachtige resultaat. 
Sponsoren  
Onderstaande bedrijven, families, organisaties, personen en fondsen hebben het mogelijk gemaakt dat de bouw van 
ons project kon starten. 
Niet alleen deze mensen hebben ons een warm hart toegedragen maar ook veel, heel veel particulieren hebben 
veelal in alle bescheidenheid geld gestort op onze rekening. Sommigen gulle gevers willen dan ook niet met naam en 
toenaam genoemd worden. Welke wens wij uiteraard respecteren. Onze dank aan deze mensen is er zeker niet 
minder om.    
-Vriendenkring Bergambacht – Kandi 
-Architecten Haverman van Meiracker Vermeulen BV ( Eerste schets gebouw) 
-Koninklijke Drukkerij EM de Jong Baarle Nassau (drukwerk) 
-Jac Reins Staalconstructie Alphen 
-Teun de Kort ontwerp flyer en posters 
-Broekloop Ulvenhout 2013 
-Personeelsvereniging gemeente Alphen-Chaam 
-Erwin Goossens ( website) 
-Familie Huijben – Leemans 
-Familie Wouters – Leemans 
-Vriendengroep De Bikkels Alphen e.o. 
-Autobedrijf Da-Car  
-KBO - en Zonnebloemleden 
-Gulle gevers bij afscheid burgemeester Nuijten Alphen-Chaam  
-Stichting Maria Elisa 
-Stichting Jong 
-Dr.Hofsteestichting 
-Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging in Nederland 
-Hergebruik voor Ontwikkelingswerk HVO 
-Pater Eusebius Kemp stichting 
-Zusters Franciscanessen Congregatie “Alles voor Allen” 
-Stichting Joahnna-Donk Grote 
-ASN Foundation 
-Wilde Ganzen 
 


